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Na estreia do Show Up, novo nome da avaliação 
 O Melhor da Propaganda, a edição Centro-Oeste 
teve um total de 340 peças inscritas por 21 agências de 
comunicação. São 103 filmes, 54 spots e 183 anúncios. 

Das 18 peças eleitas na seleção final, a Fields Co-
municação, com seis, foi a agência que obteve o melhor 
desempenho na edição deste ano. Emplacou dois filmes 
e quatro anúncios em mídia impressa. A segunda co-
locada foi a AMP Propaganda, que garantiu um filme, 
dois anúncios e dois spots, totalizando cinco peças.

Na sequência, por ordem numérica de peças se-
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Entre as 18 peças escolhidas, agência se destaca com dois filmes e quatro anúncios 
Arthur Quezada

lecionadas, aparece a Comunicata, que se destacou 
por emplacar quatro anúncios de mídia impressa. Três 
agências empataram com uma peça: a Agência Co-
munica, com um spot, a Pagú, com um filme, e a Bees 
Publicidade, que também garantiu um filme.

A avaliação marca a estreia do corpo de jurados de 
2010 (ver abaixo). Esses profissionais analisarão todas 
as peças dos regionais previstos para o ano.

Vale lembrar que O Melhor da Propaganda não 
é um prêmio publicitário. Trata-se de uma iniciativa do 
Meio & Mensagem para divulgar e mostrar o nível e 

a qualidade criativa dos trabalhos produzidos em cada 
região. O objetivo principal é incentivar, reconhecer e 
apresentar ao mercado nacional as melhores peças 
criadas na região durante o ano, segundo o critério de 
cada um dos jurados. 

As inscrições para participar são gratuitas e podem 
ser feitas por meio do site www.meioemensagem.com.
br/omelhordapropaganda. O número de peças por 
agência é limitado de acordo com a categoria. São, no 
máximo, 20 trabalhos para mídia impressa, dez para 
rádio e dez para TV.

Após ingressar no quarto ano de avaliações, O 
Melhor da Propaganda Regional Meio & Men-
sagem muda de nome sem perder as características 
das edições anteriores. A partir deste ano passa a se 
chamar ShowUp – O Melhor da Propaganda. 
Com a premissa de ter se consolidado como uma das 
referências dos mercados regionais, a iniciativa do Meio 
& Mensagem busca divulgar e mostrar o nível e a 
qualidade criativa dos trabalhos produzidos em cada 
região do Brasil. 

O sucesso da avaliação chamou a atenção do 

Grupo M&M, que, juntamente com a agência 
Fábrica Comunicação, projetou a necessidade de 
nomeá-la. “Ao longo dos anos observamos um au-
mento acentuado no número de peças e agências 
inscritas, e as expectativas indicam crescimento 
contínuo”, explica Vanessa Franco Lopes, diretora de 
marketing do Grupo M&M.

Desde 2007, mais de 520 agências em todo o País 
se inscreveram na avaliação — 8 mil trabalhos foram 
analisados ao longo desse período. A maior novidade 
fica por conta do sistema de inscrições. A partir da 

edição da região Norte de 2010, que circula em junho, 
as agências poderão inscrever as peças via internet. 
“Com a inclusão pela web o processo fica mais simples. 
Sem dúvida, facilitará as inscrições de mais agências”, 
argumenta Vanessa.

Vale lembrar que as inscrições para participar da 
avaliação são gratuitas e podem ser feitas por meio 
do site www.mmoline.com.br/showup. O número de 
peças por agência continua limitado de acordo com 
a categoria. São, no máximo, 15 trabalhos para mídia 
impressa, cinco para rádio e dez para TV.
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O Melhor da Propaganda fica mais moderno e prático
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A campanha do Conselho Regional de 
Administração de Goiás, elaborada pela 
agência Pagú, ressalta o conteúdo do 
congresso brasileiro de administração e as 
oportunidades que podem surgir durante 
a sua realização, e convida as pessoas 
para participarem do evento.

Título: “CBA 2009”
Anunciante/produto: Conselho Regional de 
Administração de Goiás (CRA)/Congresso Brasileiro de 
Administração (CBA)
Agência: Pagú
Criação: Marcilon e Sussy Côrtes
Direção de criação: Sussy Côrtes
Produtora/filme: Nitrocorpz Design Studio
Direção/filme: Marcilon
Produtora/som: T3
Aprovação/cliente: José Carlos Santos

TELEVISÃO TELEVISÃO TELEVISÃO  TELEVISÃO  TELEVISÃO TELEVISÃO TELEVISÃO 

A campanha da ONG Porão do Rock, desenvolvida pela 
Bees Publicidade, coloca o rock como “hino nacional” de 
Brasília. No filme, várias entrevistas mostram a paixão da 
cidade pelo estilo musical. 

Título: “Porão – nosso hino é o rock”
Anunciante/produto: ONG Porão do Rock/Festival
Agência: Bees Publicidade
Criação: Flavio Filho e Rafael Barreiros
Direção de criação: Amilton Coelho
Produtora/filme: Fabrika Filmes
Direção/filme: Lineu
Produtora/som: T3
Aprovação/cliente: Gustavo e Raul
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O Ministério do Esporte incentiva o investimento em 
esportes por parte das empresas. Criado pela Fields 
Comunicação, o filme mostra uma corrida, ciclistas em 
uma estrada, bicicletas reluzentes, capacetes e roupas 
coloridas. De repente, entra em cena um rapaz guiando 
uma bicicleta simples com um menino na garupa. 

Título: “Lei de Incentivo – Ciclismo”
Anunciante/produto: Ministério do Esporte/ 
Lei de Incentivo
Agência: Fields Comunicação
Criação: Pedro Henrique Garcia e João Paulo Cunha
Direção de criação: Fernando Lopes  
e Pedro Henrique Garcia
Produtora/filme: Fabrika 
Direção/filme: Alex Ribondi
Aprovação/cliente: Antônio Capitani

TELEVISÃO TELEVISÃO TELEVISÃO  TELEVISÃO  TELEVISÃO TELEVISÃO TELEVISÃO 

Na ação do Ministério do Esporte, elaborada pela Fields 
Comunicação, a Lei de Incentivo ao Esporte é colocada em 
destaque. O filme aponta que, além de ajudar o esporte, 
as empresas que tomam tal iniciativa têm desconto no 
Imposto de Renda. 

Título: “Lei de Incentivo – Remo”
Anunciante/produto: Ministério do Esporte/ 
Lei de Incentivo
Agência: Fields Comunicação
Criação: Pedro Henrique Garcia e João Paulo Cunha
Direção de criação: Fernando Lopes  
e Pedro Henrique Garcia
Produtora/filme: Fabrika 
Direção/filme: Alex Ribondi
Aprovação/cliente: Antônio Capitani



44 26 DE ABRIL DE 2010 REGIONAL
CENTRO-OESTE

O comercial da Cical aborda as facilidades para 
obter um consórcio que valha a pena. Desenvolvido 
pela AMP Propaganda, o fi lme mostra um cidadão 
fracassado que vê o sonho de comprar uma moto 
longe do seu alcance. De repente, a possibilidade de 
um consórcio o anima, e ele fi nalmente consegue 
comprar o veículo.

Título: “Cical 2009 vs. 19”
Anunciante/produto: Cical/Consórcio Cical
Agência: AMP Propaganda
Criação: Antônio Folha, Ângelo Melo 
e Rodrigo Almeida
Direção de criação: Dorinha Crispim 
e Ângelo Melo
Produtora/fi lme: CMP Produções
Direção/fi lme: Fred Siqueira 
Produtora/som: Baunce
Aprovação/cliente: Juliana Saad

TELEVISÃO TELEVISÃO TELEVISÃO  TELEVISÃO  TELEVISÃO TELEVISÃO TELEVISÃO 

RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO 

Na campanha do Roadhouse Grill, feita pela Agência 
Comunica, o foco fi ca por conta da qualidade do 
restaurante. O spot traz uma cidade do Velho Oeste, 
onde um duelo está para acontecer entre o mocinho 
e o bandido quando o relógio apontar meio-dia. Mas 
o embate é evitado justamente por ser no horário do 
almoço, pois a qualidade Roadhouse Grill fala mais alto.

Título: “O acerto de contas”
Anunciante/produto: Roadhouse Grill/
Restaurante
Agência: Agência Comunica
Criação: Fabio Pimentel Sousa e Davi Gusmão
Direção de criação: Fabio Pimentel Sousa
Produtora/som: Audi Fidelity Produção
Aprovação/cliente: Yudi Nakamura

A campanha da Agência de Defesa Agropecuária 
ressalta a importância da vacina contra febre aftosa. 
Desenvolvido pela AMP Propaganda, o spot traz um 
jingle que estimula os empresários do setor a aderir 
a essa prevenção.

Título: “Tá na hora da vacina”
Anunciante/produto: Agência de Defesa 
Agropecuária/Vacinação Contra a Aftosa
Agência: AMP Propaganda
Criação: Dorinha Crispim
Direção de criação: Dorinha Crispim
Produtora/som: Audiowork
Aprovação/cliente: Marcos Vinícius

A propaganda da Cical, feita pela AMP 
Propaganda, mostra as vantagens de fazer um 
consórcio. O spot tem um jingle que conta de 
forma bem-humorada a história do cidadão que 
parou de reclamar e achou a solução fazendo um 
consórcio Cical. 

Título: “Cordel”
Anunciante/produto: Cical/Consórcio Cical
Agência: AMP Propaganda
Criação: Ângelo Mello
Direção de criação: Dorinha Crispim
Produtora/som: Baunce
Aprovação/cliente: Juliana Saad
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O Açougue Cultural T-Bone enfatiza em sua campanha 
o incentivo à leitura de livros. Criada pela agência 
Comunicata, a ação mostra que a empresa tem contribuído 
para um mundo com mais livros e leitores. 

Título: “Escritores – Nelson”
Anunciante/produto: Açougue Cultural T-Bone/
Incentivo à Leitura
Agência: Comunicata
Criação: Magdy Blass Selmy e Elaine Cipriano Maniçoba
Direção de criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset
Ilustrador: Nelson Cordeiro 
Produção gráfica: Joélia Aguiar
Aprovação/cliente: Luiz Amorim e Francisca Azevedo

A campanha do Açougue Cultural T-Bone, desenvolvida 
pela Comunicata, divulga o apoio da empresa a um mundo 
com mais livros e leitores ativos. Na peça uma frase 
de Clarice Lispector dá sustentação à causa: "Um livro 
fechado não deixa a alma respirar".

Título: “Escritores – Clarice”
Anunciante/produto: Açougue Cultural T-Bone/
Incentivo à Leitura
Agência: Comunicata
Criação: Magdy Blass Selmy e Elaine Cipriano Maniçoba
Direção de criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset
Ilustrador: Nelson Cordeiro 
Produção gráfica: Joélia Aguiar
Aprovação/cliente: Luiz Amorim e Francisca Azevedo

MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA
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A ação do Açougue Cultural T-Bone, feita pela agência 
Comunicata, incentiva a leitura entre os brasileiros. Um 
mundo com mais livros e leitores é a ideia principal da 
campanha. Nessa peça, uma caricatura de Vinícius de 
Moraes vem acompanhada de uma célebre frase do 
compositor: “Pior que ser esquecido por sua amada, é ser 
esquecido no alto da estante”.

Título: “Escritores – Vinícius”
Anunciante/produto: Açougue Cultural T-Bone/
Incentivo à Leitura
Agência: Comunicata
Criação: Magdy Blass Selmy e Elaine Cipriano Maniçoba
Direção de criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset
Ilustrador: Nelson Cordeiro 
Produção gráfica: Joélia Aguiar
Aprovação/cliente: Luiz Amorim e Francisca Azevedo

Na ação do Açougue Cultural T-Bone, criada pela agência 
Comunicata, o intuito foi mostrar o apoio dado pela 
empresa ao universo dos livros, incentivando as pessoas 
a conhecerem mais esse mundo. A peça traz uma famosa 
frase de Carlos Drummond de Andrade: “Nem o amor 
machuca mais um poeta do que as traças”.

Título: “Escritores – Drummond”
Anunciante/produto: Açougue Cultural T-Bone/
Incentivo à Leitura
Agência: Comunicata
Criação: Magdy Blass Selmy e Elaine Cipriano Maniçoba
Direção de criação: Marcelo Benini e Patricia Rosset
Ilustrador: Nelson Cordeiro 
Produção gráfica: Joélia Aguiar
Aprovação/cliente: Luiz Amorim e Francisca Azevedo

MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA
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Na publicidade da Sabugosa, criada pela 
Fields Comunicação, o intuito foi transmitir 
a mensagem de que livros vivem para 
sempre. Na peça, a imagem da Chapeuzinho 
Vermelho já idosa, remete à ideia da viagem 
no tempo das histórias infantis. 

Título: “Envelhecidos – Chapeuzinho”
Anunciante/produto: Sabugosa/ 
Livros Infantis
Agência: Fields Comunicação
Criação: Lucas Zaiden e Paulo Lima
Direção de criação: Fernando Lopes e 
André Sartorelli
Aprovação/cliente: Valeria Grassi

A Sabugosa traz em sua campanha a 
imagem da famosa história do Pinóquio; 
porém, na peça a personagem principal 
já está idosa, acompanhada do grilo 
falante, também idoso. O intuito é mostrar 
que as histórias infantis permanecem 
independentemente do tempo e da época 
em que elas são contadas.  

Título: “Envelhecidos – Pinóquio”
Anunciante/produto: Sabugosa/ 
Livros Infantis
Agência: Fields Comunicação
Criação: Lucas Zaiden e Paulo Lima
Direção de criação: Fernando Lopes e 
André Sartorelli
Aprovação/cliente: Valeria Grassi

MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA
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Nesta ação do Grupo Cical, idealizada pela AMP 
Propaganda, a frase “Tire logo sua moto, dê 
adeus ao busão lotado” incentiva o consumidor a 
comprar a ideia de fazer um consórcio. Na peça, o 
destaque fica por conta da imagem chamativa e 
com muita informação. 

Título: “Cical Cordel 2 – Os Juros Não Pesam”
Anunciante/produto: Cical/Consórcio Cical
Agência: AMP Propaganda
Criação: Antônio Folha e Ângelo Mello
Direção de criação: Dorinha Crispim
Ilustrador: Antônio Folha 
Aprovação/cliente: Juliana Saad

A ação do Grupo Cical, assinada pela agência AMP 
Propaganda, é marcada por bom humor. Nesta 
peça, a frase “Carro velho e ex-mulher, só despesa 
e tormento” estimula o leitor a fazer um consórcio. 
A empresa destaca ainda as condições que oferece 
para que o consórcio seja feito. 

Título: “Cical Cordel 1 – Carro Velho e Ex-Mulher”
Anunciante/produto: Cical/ Consórcio Cical
Agência: AMP Propaganda
Criação: Antônio Folha e Ângelo Mello
Direção de criação: Dorinha Crispim
Ilustrador: Antônio Folha 
Aprovação/cliente: Juliana Saad

MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA   MÍDIA IMPRESSA MÍDIA IMPRESSA
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A ação do Ministério do Esporte, 
criada pela Fields Comunicação, 
é um incentivo ao esporte e às 
Olimpíadas de 2016, no Rio de 
Janeiro. A peça traz a imagem 
de um metrô onde uma menina 
faz acrobacias representando a 
ginástica brasileira. 

Título: “Braço Forte – Metrô”
Anunciante/produto: 
Ministério do Esporte/ 
Olimpíadas 2016
Agência: Fields Comunicação
Criação: Pedro Henrique Garcia 
e João Paulo Cunha
Direção de criação: Fernando 
Lopes e Pedro Henrique Garcia
Aprovação/cliente:  
Antônio Capitani

A ação da Sabugosa, desenvolvida pela 
Fields Comunicação, faz uma analogia entre 
a doação de brinquedos usados e livros já 
lidos. Com muito bom humor, a campanha 
traz um boneco do super-herói Batman, 
totalmente sedentário sentado na poltrona 
de sua casa com uma cerveja na mão. 
A frase “Seu livro não foi feito para ficar 
parado”, contextualiza a peça. 

Título: “Batman”
Anunciante/produto: Sabugosa/Doação 
de Brinquedos
Agência: Fields Comunicação
Criação: Lucas Zaiden e Paulo Lima
Direção de criação: Fernando Lopes e 
André Sartorelli
Aprovação/cliente: Valeria Grassi

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Regional Centro Oeste, São Paulo, p. 41-49, 26 abril. 2010.




